Regionstyrelsen
protokoll
19 september 2013

Regionstyrelsen
PROTOKOLL 2013-09-19

§ 250

Detaljplan för Tofta Bjärs 1:34 m.fl. Samråd

§ 251

Bostadsförsörjningsplan 2013 – 2018

§ 252

Förfrågan om förvärv av Visby Kransborren 1 för studentboende

§ 253

Förfrågan om förvärv av Visby Kransborren 1 för hospiceverksamhet

§ 254

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till
förtroendevalda. Svar på revisionsrapport

§ 255

Remiss. Trafikverkets förstudie Fast förbindelse Fårö

§ 256

Remiss. Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet
2014-2025

§ 257

Remiss. Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktig hållbar
markanvändning, del 1, SOU 2013:43

§ 258

Remiss. Departementsskrivelse angående kompletterande
bestämmelser till EU-förordning om sprängämnesprekursorer

§ 259

Delegation. Remiss – Förslag till ändring av 7 kap. miljöbalken om
vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsförordning

§ 260

Delegation. Remiss av promemoria om ny ungdomspolitik

§ 261

Motion. HBTQ-certifierad mödravård

§ 262

Motion. Upprättande av dagvattenstrategi

§ 263

Motion. Rekrytering till grundläggande militär utbildning (GMU) på
gymnasieskolor

§ 264

Motion. Demokrati i skolan

§ 265

Motion. Modernisering av trafikmiljön med avseende på miljöhänsyn

§ 266

Medborgarförslag. Digitala lönespecifikationer

§ 267

Ändring av tandvårdstaxan

§ 268

Höjning av taxa för vatten och avlopp (VA-taxa)

§ 269

Begäran om tilläggsanslag för vatten och avlopp, VA, 2013 och 2014

§ 270

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av skolkök

§ 271

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2013

§ 272

Begäran om omdisponering av medel för anläggning av Resecentrum
Gotland

§ 273

Styrkort. Serviceförvaltningen 2014 - 2015

§ 274

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och
sysselsättning, 2014–2020, för Småland och öarna

§ 275

Tidplan. Länsplan för regional infrastruktur 2014-2025

§ 276

Förslag till ändrad valdistriktsindelning, Visby

§ 277

Beslut om exploateringsavtal, Telefonen 4, inkl tilläggsavtal

§ 278

Anmälningsärenden

§ 279

Information

§ 280

Val. Ny ledamot i näringslivsrådet

§ 281

Regiondirektörens information. Färjetrafik och Visby hamn

§ 282

Frågor

~ Region
~ Gotland

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

Regionstyrelsen

Plals och lid

2013-09-19

Visborgsallen 19, Rådhuset, kl. 9.00- 13.10

Beslutande

Övriga närvarande

Ake Svensson (S), ordfö rand e
Hanna \,/es teren (S), vice ordförande
Lena Celio n (;\1). 2:e vice o rd föra nde

Simo n l-l ä ren s tam ~ I)
Linus G rän smark (S)
Tho mas G ustavsson (V)
Lisa Kalström (S)

Isabel Enström 0 [1')
Janica Sörestedt (S)
Meit Foh~n (S)
Tommy G ardell (S)
Britus Benzler (\1, ej §§ 255, 262
Stefan Wramner (~f)
Rolf Ös tröm Ud)
Mats-Ola Röden (FP)
Bo Bjö rkman (S), tig ersärtare

Per Lindskog, rcgiondirek tör

N ina G ustavsso n, stad ssekreterare
To mas A ngshammar, pressekrc lcnll'c

Eva G ahn strö m (C), tjg ersättare

J onas N iklasson (C), tjg ersä tta re
tv[argare ta P e rsson (S), tjg ersä tla re

T homas G ustavsson (V), tjg ersärtare, §§ 255, 262

Utsedd all justera

Isabel E nströ tn

Jusleringens plals
Paragrafer 250 - 282
Underskrifter

ordförande ..

1'~~>"'H

JusterandZ'~

........H ..... .

.... ...
~

Isabel E nslrö m

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är iusleral. Justeringen har li ll kännagivits genom anslag.
Organ

Regio nstyrelsen

Sammanträdesdag

201 3-09- 19

Datumför anslags
uppsällande

80 13- /0 -0 1

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

[jO f"3-tO -J3

Lednings ko tltoret

~i.&.c . ..~:~ . . . ....... . . ...

'H'H'H'H"H"'H

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 250
Au § 234

Detaljplan för Tofta Bjärs 1:34 m.fl. Samråd
RS 2013/509

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-08-19
- Ledningskontoret 2013-08-21

Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget till detaljplan för Tofta Bjärs 1:34 m.fl. tillstyrks.

Byggnadsnämnden har för samråd upprättat detaljplan för Toft Bjärs 1:34 m.fl.
Området är beläget mellan södra och norra Gnisvärdsvägen. Detaljplanen syftar i
huvudsak till att pröva lämpligheten av att tillåta en bostadsutbyggnad inom fastigheten
Tofta Bjärs 1:34 och del av de intilliggande fastigheterna Tofta Ansarve 1:54 och Tofta
Östergårde 1:9. Totalt föreslås området inrymma ca 30 fastigheter för friliggande
bostadsbebyggelse. Minsta tomtstorlek föreslås till 1 600 kvadratmeter. Ett område
reserveras för gruppbebyggelse med cirka 16 bostäder. Byggnadernas volym och
utformning regleras genom separata bestämmelser. Bebyggelsen ska integreras i befintlig
skogs- och ängsmark med ett tillkommande större vattenlandskap i dess södra delar.
Området kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA).
Ledningskontoret konstaterar att planförslaget ligger i linje med den utveckling och
markanvändning som redovisats i tidigare plandokument. Ledningskontoret konstaterar
även att med den ambition som redovisas i förslaget och som förhoppningsvis även
kommer att realiseras i ett framtida genomförande har det nya bostadsområdet alla
förutsättningar för att utvecklas till en attraktiv boende- och livsmiljö.
Med detta har ledningskontoret tillstyrkt planförslaget.
Arbetsutskott har i likhet med ledningskontoret tillstyrkt förslaget till detaljplan.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 251
Au § 235

Bostadsförsörjningsplan 2013 – 2018
RS 2012/174

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-06-05, § 165
- Ledningskontoret 2013-08-26
- Socialförvaltningen 2013-09-11

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsplan 2013-2018 antas med följande
ändringar:
1. Planen kompletteras med en ingress enligt följande:
”En plan för viktiga bostadssociala mål med höga miljökrav
Bostadsförsörjningsplanen redovisar Region Gotlands planer och ambitioner för
de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande. Det är en plan som
bland annat innebär en att Region Gotland ska ta ett starkare grepp över planering
och byggande, framförallt för att fler hyreslägenheter till rimliga priser ska byggas.
För att på sikt klara bra tillgång till mark för bostadsbyggande till rimliga priser är
en grundlig genomgång av mark- och exploateringspolitiken nödvändig.
Med tydlighet gentemot sökande, byggherrar och byggare som ger stabila
förutsättningar kan vi klara ett miljöanpassat byggande som inte behöver bli
dyrare.
Med höga ambitioner och bra planering kan bostadsbyggandet bidra till många
viktiga mål i samhällplaneringen. Ett tydligt barnperspektiv, planering för äldres
behov och höga krav på tillgänglighet är några av de viktiga krav på
bostadsbyggandet som uttrycks i bostadsförsörjningsplanen. ”
2. Ordet frivilliga ska strykas i sista punkten under rubriken Hållbarhet – långsiktigt
hållbart byggande, sidan 4, ”frivilliga överenskommelser mellan Region Gotland och
en motpart (i samband med markanvisning).
3. Stycket 3.3. Särskilda förtursregler” utgår.
4. Inledningen i avsnitt 4.1. Exploatering på sidan 9 ska följande mening efter rad 6
skrivas in: ”Framförallt är det angeläget att öka byggandet av hyreslägenheter”.
5. I avsnitt 6 under område ”Krav mot exploatörer/byggherrar (på sidan 14) ska
denna kompletteras med, som sista punkt, ”- att sträva efter att priser på
bostadsrätter hålls nere vid nyproduktion”.
6. Vid punkten 4.1. skrivs in att ”planer och byggande på landsbygden ska särskilt
stödjas”.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 251 forts.
Au § 235

7. Exploateringsplan ska bifogas bostadsförsörjningsplanen när sådan föreligger och
sedan årligen revideras.

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har kommunen
(Region Gotland) en planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Kommunfullmäktige antog i oktober 2007, § 229, den nu gällande planen som gäller
perioden 2008 – 2013.
Arbetet med att ta förslaget till bostadsförsörjningsplan har utförts av representanter
från ledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och
Gotlandshem. Ledningskontoret konstatera i sin tjänsteskrivelse att det finns en tydlig
koppling mellan bostadsförsörjningsplanen, VA planen och exploateringsplanen.
Kontoret framhåller att fortsättningsvis bör samordning mellan innehållen i dessa planer
göras. I det sammanhanget bör exploateringsplanen ses som ett utförardokument till
bostadsförsörjningsplanen.
Ärendet behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott i juni och arbetsutskottet
beslutade då att de av ledningskontoret föreslagna förändringarna skulle inarbetas i
förslaget till bostadsförsörjningsplan och ärendet återkomma. Vilket nu har gjorts.
Arbetsutskottet diskuterade bland annat vikten av att boende för äldre, trygghetsboende
och årgångsboende, belyses tydligt i förslaget.
Reviderad tjänsteskrivelse var utskickad till regionstyrelsens sammanträde. På
sammanträdet förelåg även en reviderad bilaga från socialförvaltningen, signerad av
socialnämndens ordförande.
Yrkanden
•

Eva Gahnström (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), att det vid
punkten 4.1. skrivs in att ”planer och byggande på landsbygden ska särskilt stödjas”.

•

Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Margareta Persson (M) att
”årgångsboende” ska in under punkt 2.6.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 251 forts.
Au § 235

•

•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade att exploateringsplan ska bifogas bostadsförsörjningsplanen när sådan föreligger och sedan årligen revideras.
Bo Björkman (S) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S) att:
1. Planen kompletteras med en ingress enligt följande:
”En plan för viktiga bostadssociala mål med höga miljökrav
Bostadsförsörjningsplanen redovisar Region Gotlands planer och ambitioner för
de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande. Det är en plan som
bland annat innebär en att Region Gotland ska ta ett starkare grepp över planering
och byggande, framförallt för att fler hyreslägenheter till rimliga priser ska byggas.
För att på sikt klara bra tillgång till mark för bostadsbyggande till rimliga priser är
en grundlig genomgång av mark- och exploateringspolitiken nödvändig.
Med tydlighet gentemot sökande, byggherrar och byggare som ger stabila
förutsättningar kan vi klara ett miljöanpassat byggande som inte behöver bli
dyrare.
Med höga ambitioner och bra planering kan bostadsbyggandet bidra till många
viktiga mål i samhällplaneringen. Ett tydligt barnperspektiv, planering för äldres
behov och höga krav på tillgänglighet är några av de viktiga krav på
bostadsbyggandet som uttrycks i bostadsförsörjningsplanen. ”
2. Ordet frivilliga ska strykas i sista punkten under rubriken Hållbarhet – långsiktigt
hållbart byggande, sidan 4, ”frivilliga överenskommelser mellan Region Gotland och
en motpart (i samband med markanvisning).
3. Stycket 3.3. Särskilda förtursregler” utgår.
4. Inledningen i avsnitt 4.1. Exploatering på sidan 9 ska följande mening efter rad 6
skrivas in: ”Framförallt är det angeläget att öka byggandet av hyreslägenheter”.
5. I avsnitt 6 under område ”Krav mot exploatörer/byggherrar (på sidan 14) ska
denna kompletteras med som sista punkt ”- En strävan att priser på bostadsrätter
hålls nere vid nyproduktion”.

Ordförande ställde proposition på Bo Björkmans förslag och fann att det hade vunnit
majoritet. Ordförande ställde sedan proposition på Eva Gahnströms yrkande om
landsbygden och fann att det hade bifallits. Därefter ställdes proposition på Lena
Celions yrkande om årgångsboende och fann att det hade avslagits. Slutligen ställdes
proposition på Mats-Ola Rödéns yrkande om exploateringsplan och fann att det hade
bifallits.
Expedieras:

Ledningskontoret för åtgärd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 252
Au § 236

Förfrågan om förvärv av Visby Kransborren 1 för studentboende
RS 2013/470

- Gotlandsresor 2013-07-04
- Ledningskontoret 2013-08-23
- Regionstyrelsen 2013-08–29, § 222
- Ledningskontoret 2013-09-10

Regionstyrelsens beslut
•

Gotlandsresors förfrågan om anvisning av mark inkom Kransborren 1 avslås.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt och i samråd med Gotlandsresor
arbeta för att finna en alternativ plats för etablering av studentlägenheter. Kontoret
ska återkomma till regionstyrelsen med resultatet av arbetet.

Gotlandsresor AB har gjort en förfrågan till regionstyrelsen om möjlighet att förvärva
fastigheten Visby Kransborren 1, för där att anordna studentboende. Företaget pekar på
att det under närmaste åren kommer att uppstå behov av fler studentbostäder i Visby.
Gotlandsresor avser att till början av 2014 ha ett tillfälligt modulboende med 32 rum
klart för inflyttning.
På arbetsutskottet föredrogs ärendet av regiondirektör Per Lindskog, som även
informerade om att ledningskontoret avser att revidera sin tjänsteskrivelse inför
regionstyrelsens sammanträde.
Ledningskontoret har i, sin reviderade, tjänsteskrivelse förklarat att den aktuella tomten,
Kransborren 1, tidigare varit föremål för markanvisning för uppförande av
hotellanläggning. Markanvisningsavtalet har nu löpt ut och tekniska nämnden har
beslutat (2013-05-29, § 114) föreslå regionstyrelsen att återta markanvisningen. Gällande
detaljplan vann laga kraft oktober 2009 och möjliggör byggande av hotell, kontor och
konferenslokaler. Genomförandetiden för planen går ut oktober 2014.
Anm: Regionstyrelsen återtog i augusti markanvisningen för Visby Kransborren 1.
Kontoret har bedömt att det behövs ca 100-150 nya studentbostäder under höstterminen 2014.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 252 forts.
Au § 236

Ledningskontoret ser positiv till Gotlandsresors initiativ att tillskapa ett antal studentbostäder. Däremot anser kontoret att andra alternativ än den föreslagna platsen bör
prövas. Dialog med Gotlandsresor har förts och de har accepterat att alternativa platser
prövas.
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen avslår Gotlandsresors förfrågan om
anvisning av mark inom Kransborren 1 och att kontoret får i uppdrag att skyndsamt
och i samråd med Gotlandsresor arbeta för att finna en alternativ plats för etablering av
studentlägenheter. Ledningskontoret ska återkomma till regionstyrelsen med resultatet
av arbetet.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 253
Au § 237

Förfrågan om förvärv av Visby Kransborren 1 för hospiceverksamhet
RS 2013/401

- Arbetsgruppen Hospice Gotland 2013-05-30
- Ledningskontoret 2013-08-27
- Regionstyrelsen 2013-08-29, § 222

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen avslår förfrågan om att förvärva fastigheten Kransborren 1 för
hospice eller vårdboende med hänvisning till att föreslagen verksamhet saknar
förutsättningar för en långsiktig etablering på platsen. Ledningskontoret ges i
uppdrag att tillsammans med intressenten arbeta för att hitta alternativa lägen som
kan vara lämpliga.

Arbetsgruppen Hospice Gotland har gjort en förfrågan till regionstyrelsen om möjlighet
att förvärva fastigheten Visby Kransborren 1. Syftet är att uppföra och driva ett hospice,
en vårdinrättning för bedrivande av vård i livets slutskede.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse förklarat att den aktuella tomten, Kransborren 1, tidigare varit föremål för markanvisning för uppförande av hotellanläggning.
Markanvisningsavtalet har nu löpt ut och tekniska nämnden har beslutat (2013-05-29,
§ 114) föreslå regionstyrelsen att återta markanvisningen. Gällande detaljplan vann laga
kraft oktober 2009 och möjliggör byggande av hotell, kontor och konferenslokaler.
Genomförandetiden för planen går ut oktober 2014.
Anm: Regionstyrelsen återtog i augusti markanvisningen för Visby Kransborren 1.
Ledningskontoret anför att när det gäller andra ändamål t.ex. vårdboende, som det är
fråga om här, medges detta inte inom ramen för detaljplan. Föreslagen verksamhet
saknar därmed förutsättningar för en långsiktig etablering på platsen. Ledningskontoret
föreslår att de ges i uppdrag att tillsammans med intressenten arbeta för att hitta
alternativa lägen som kan vara lämpliga.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontorets förslag, avslagit förfrågan.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 254
Au § 238

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till
förtroendevalda. Svar på revisionsrapport
RS 2013/290

- Regionens revisorer 2013-04-26
- Ledningskontoret 2013-08-20

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets svar överlämnas som eget svar till revisorerna.

Regionens revisorer har, genom PwC, låtit granska om regionstyrelsens och nämndernas
interna kontroll avseende rapportering av löner och ersättningar är tillräcklig.
Revisorerna gör bedömningen att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig och
önskar svar av regionstyrelsen på hur nämnderna säkerställer att löneadministratörerna
och ansvariga chefer har tillräcklig kunskap om arbetslagsstiftningen och dess regler.
Ledningskontoret har gjort bedömningen att serviceförvaltningen, som hanterar löneoch personaladministrationen har goda förutsättningar och insikt att genomföra de
förbättringar som lyfts fram i rapporten. Kontorets synpunkter och kommentarer har
tagits fram i samarbete med serviceförvaltningen.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att kontorets svar
överlämnas till revisorerna.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 255
Au § 239

Remiss. Trafikverkets förstudie Fast förbindelse Fårö
RS 2013/513

- Trafikverket 2013-08-20
- Ledningskontoret 2013-08-19

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges till Trafikverket i enlighet med ledningskontorets förslag.

Trafikverket har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på förstudien Fast
förbindelse Fårö. Förstudien har bedrivits på en relativt översiktlig nivå och är att
betrakta som ett mycket tidigs skede i planeringsprocessen. Förstudien presenterar
möjliga lösningar och konsekvenser av dessa.
Ledningskontoret har i sitt svar påpekat att det är mycket viktigt att gå vidare i
planeringsprocessen med att fortsätta utreda en fast förbindelse till Fårö. I Bygg
Gotland, som är en översiktsplan antagen av fullmäktige, finns strategin/riktlinjen att
färjetrafiken mellan Broa och Fårösund ersätts av en fast förbindelse. I det pågående
arbetet med Fördjupad översiktsplan för Fårö är den viktigaste utgångspunkten att bryta
den nedåtgående trenden med minskad befolkning och minskat serviceunderlag på Fårö.
I detta sammanhang förordas en fast förbindelse med anslutningar i närheten av
nuvarande färjelägen.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 256
Au § 241

Remiss. Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
RS 2013/416

- Trafikverket 2013-06-14
- Ledningskontoret 2013-08-19, rev. 2013-09-04

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges till Trafikverket i enlighet med ledningskontorets förslag.

Trafikverket har inbjudit till att lämna svar på deras remiss om förslag till nationell plan
för transportsystemet 2014-2025. Förslaget har tagits fram i öppen dialog med berörda
aktörer och med genomförda hearingar och seminarier på flera platser i landet.
Ledningskontoret har i sitt svar konstaterat att i förslaget finns få insatser som berör
Gotland. Mycket lite utrymme finns i den nationella planen, utöver generella åtgärder,
som drift och underhåll som specifikt berör Gotland.
Kontoret anför att en viktig förutsättning är att trafiken till och från Gotland ingår och
ses som en del av den nationella infrastrukturen. Det påpekas att i förfrågningsunderlaget till den pågående upphandlingen inte medger en Gotlandstrafik som medför
förbättringar för medborgare och näringsliv och som bidrar till regional utveckling.
Kontoret vill att Trafikverket går vidare med att utreda en fast förbindelse till Fårö. Det
påpekas även att det är positivt att Klintehamns hamn tas upp i förslaget. Dock behöver
innehåll, tidsaspekt etc. tydliggöras i det fortsatta arbetet.
Regiondirektör Per Lindskog föredrog, på arbetsutskottet, ärendet och meddelade att
reviderat förslag till yttrande kommer att föreligga till regionstyrelsens sammanträde.
Ledningskontoret avser att ytterligare betona vikten av förbättrad tillgänglighet till och
från Gotland, så att länet uppnår samma villkor som övriga riket.
Reviderad tjänsteskrivelse var utskickad till regionstyrelsens sammanträde.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 257
Au § 242

Remiss. Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktig hållbar
markanvändning, del 1, SOU 2013:43
RS 2013/441

- Miljödepartementet 2013-06-20
- Ledningskontoret 2013-08-21, rev 2013-09-19

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges till Miljödepartementet i enlighet med ledningskontorets förslag.

Miljödepartementet har gett Region Gotland möjlighet att svara på remiss avseende
Miljömåls-beredningens delbetänkande om Långsiktig hållbar markanvändning, del 1.
Delbetänkande fokuserar på skydd och skötsel av land- och sötvattensområden och
miljöhänsyn i skogsbruket.
Ledningskontoret har i sitt yttrande redogjort för beredningens hittillsvarande arbete.
I ledningskontorets förslag till yttrande betonas att betänkandets huvudsyfte, att skapa
en strategi för övergripande statlig markanvändning för att nå miljökvalitetsmålen, är
ytterst angelägen. Kontoret konstaterar dock att beröringspunkterna med det
kommunala ansvaret är alltför få för att motivera ett detaljerat remissvar och slutledningen blir att invänta delbetänkande 2. Detta kommer att vara mera relevant för
regionen eftersom jordbruket är en basnäring på Gotland.
På arbetsutskottet meddelade regiondirektör Per Lindskog att ledningskontorets
skrivelse revideras på så sätt att stycke tre, som inleds med ”Mycket av den kritik...” och
avslutas med ”, känns föga konstruktivt.”, utgår.
Reviderad tjänsteskrivelse var utskickad till regionstyrelsens sammanträde.
Expedieras:

Anm:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 258
Au § 243

Remiss. Departementsskrivelse angående kompletterande
bestämmelser till EU-förordning om sprängämnesprekursorer
RS 2013/454

- Försvarsdepartementet 2013-06-26
- Ledningskontoret 2013-08-20

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges till Försvarsdepartementet i enlighet med ledningskontorets förslag.

Region Gotland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på skrivelse från Försvarsdepartementet, om kompletterande bestämmelser till EU-förordning om sprängämnesprekursorer.
Anm: Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden
och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen.
Förslaget till yttrande är samordnat av ledningskontoret med deltagande från räddningstjänsten.
Av ledningskontorets förslag till yttrande framgår att man delar utredningens
bedömning av att de kompletterande lagbestämmelser, som behövs med anledning av
EU-förordningen om sprängämnesprekursorer, samlas i särskild lagstiftning.
Ledningskontoret och räddningstjänsten ställer sig även bakom utredningens förslag om
att det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska vara
tillståndsmyndighet.
Av ledningskontorets förslag till yttrande framgår även att man inte delar utredningens
bedömning angående tillståndssystem, i stället för ett registreringssystem. Nackdelarna
som framförs är bland annat en ökad administrativ belastning och kostnader.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att yttrande inges enligt med
förslaget.
Expedieras:

Anm:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 259
Au § 244

Delegation. Remiss – Förslag till ändring av 7 kap. miljöbalken om
vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsförordning
RS 2013/436

- Miljödepartementet 2013-06-19
- Ledningskontoret 2013-06-26

Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Yttrande över denna remiss ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 11
oktober.
Mot bakgrund av remistidens längd och behovet av att underremittera remissen till
miljö- och hälsoskyddsnämnden, avseende utökad tillsyn, och till tekniska nämnden,
avseende vattenskydd, föreslås att regionstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att inge
yttrande.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 260
Au § 245

Delegation. Remiss av promemoria om ny ungdomspolitik
RS 2013/488

- Utbildningsdepartementet 2013-07-22
- Ledningskontoret 2013-08-20

Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Remissyttrande över promemorian En ny ungdomspolitik ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 18 oktober.
Mot bakgrund av remisstidens längd och att remissen underremitterats till barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden förslår ledningskontoret att regionstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att
inge yttrande.
Expedieras:

Ledningskontoret Folkhälsa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 261
Au § 246

Motion. HBTQ-certifierad mödravård
RS 2013/583

- Motion 2012-10-15
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-02-11, § 281
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-06-05, § 173
- Ledningskontoret 2013-08-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad i den del som avser förslag om utbildning av
mödravården.

•

Motionen avslås, av ekonomiska skäl, i den del som avser förslag om HBTQcertifiering enligt RFSL:s modell.

•

Regionstyrelsen ser positivt på motionens intentioner och beslutar därmed att
uppdra åt ledningskontoret att med ingångarna folkhälsa, ungdomar och bemötande
ta fram ett förslag på konceptutbildning för att utbilda utbildare internt i Region
Gotland.

I en motion från Eva Gahnström (C) föreslås att hela, eller delar av, mödravården får
utbildning om HBTQ-frågor (Homo, Bi, Trans- och Queersexuell) samt att mödravården HBTQ-certifieras enligt RFSL:s modell (Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners rättigheter).
Regionstyrelsens arbetsutskott återremitterade i juni ärendet med begäran av hur
kompetensutveckling i regionens verksamheter i bemötande av HBT-personer årligen
ska redovisas i årsredovisningen och att översyn av blanketter och informationsmaterial
inom all verksamhet påbörjas utifrån ett inkluderande perspektiv.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har avslagit motionen med hänvisning till tidigare
behandlad motion i samma ärende, vilken avslogs av fullmäktige i juni 2012 (§ 67).
Socialförvaltningen rapporterar att Socialnämnden, 2013-04-17 § 34, har antagit
värdighetsgarantier för särskilt boende och hemtjänst där de garanterar att ”Vi tar
hänsyn till dig som unik person t ex utifrån etnisk bakgrund, religion eller sexuell
läggning. Nämnden har även (2013-12-14, § 146) antagit uppdrag och kvalitetskrav för
personer med funktionsnedsättningar m.m.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 261 forts.
Au § 246

I dessa dokument finns krav på att utförande verksamhet ”ska visa hänsyn till varje unik
person utifrån kön, könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås med motiveringen att certifiering
enligt RFSL:s modell medför betydande kostnader, huvudsakligen i form av arbetstid
eller vikariekostnader. Kontoret anser att kunskapen om bemötande av HBTQ-personer
bör fortsätta utvecklas genom kompetensutveckling i en takt som ryms inom budgetramarna. Arbetet ska ansluta till det övergripande arbetet för jämlik vård och för
kvalitetsgarantier i övrigt.
Arbetsutskottet föreslog att motionen skulle anses besvarad i den del som avser
utbildning av mödravården och avslås, av kostnadsskäl, i den del som avser förslag om
certifiering enligt RFSL:s modell.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), att
regionstyrelsen ser positivt på motionens intentioner och kompletterar därför beslutet
med att uppdra åt ledningskontoret att med ingångarna folkhälsa, ungdomar och
bemötande ta fram ett förslag på konceptutbildning för att utbilda utbildare internt i
Region Gotland.

Ordförande ställde proposition på Isabel Enströms yrkande och fann att det hade
bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 262
Au § 247

Motion. Upprättande av dagvattenstrategi
RS 2012/361

- Motion 2012-06-18
- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 135 samt Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-03
- Ledningskontoret 2013-07-29

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Isabel Enström m.fl. (MP) har i en motion föreslagit att en dagvattenstrategi ska upprättas
för att komma tillrätta med problem med dagvattenhantering. Motionären föreslår att:
1. I den pågående översynen och revideringen av VA-planen inkludera en strategi för en
ekonomisk och miljömässigt effektiv hantering av dagvatten och smältvatten från snö.
2. Maximera nyttan och minimera kostnaderna i befintliga avloppsreningsverk för att
om möjligt spara in utgifter genom att slippa utbyggnad alternativt möjliggöra anslutning
av fler till befintliga verk som inte uppnått tillståndsgiven maxbelastning.
3. Strategin ska gälla både för större ombyggnationer och nyexploatering.
4. Dagvattenutredning ska göras i varje framtagande av detaljplan.
5. I strategin ska ingå en översyn av befintliga dagvattenlösningar för att behålla mer
vatten på land samt minska föroreningar i recipienterna.
6. Strategin ska prioriteras i regionens arbete vid renovering av gata, ledningssystem,
omprövning av tillstånd och upprättande av detaljplaner samt vid grönstrukturplanering
osv.
7. Vid ombyggnationer av kommunens ledningar och vägar ska öppen avledning av
dagvatten i t ex svackdiken utnyttjas så långt som möjligt.
8. En översyn av taxorna för dagvatten enligt LAV görs så att stimulans i form av sänkta
taxor kan ges för fastighetsägare som gör åtgärder för lokalt omhändertagande av
dagvatten.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 262 forts.
Au § 247

Tekniska nämnden har i sitt förslag till svar gett en översiktlig beskrivning av problematiken med dagvatten och belyst detta i två delar. Den ena handlar om problemet med
ovidkommande vatten som rinner i spillvattenledningarna men som dock inte är spillvatten i egentlig bemärkelse. Den andra delen handlar om svårigheten att bli av med
dagvatten från både allmän mark och fastighetsmark inom vissa befintliga och planerade
områden. De välkomnar ett upprättande av dagvattenstrategi och påpekar att Havs- och
vattenmyndigheten tagit fram en nationell vägledning för kommunal VA-planering. I
denna vägledning, som är framtagen i medverkan med Sveriges kommuner och landsting, inryms allt som ska ingå i en dagvattenstrategi.
Tekniska nämnden har tillstyrkt stora delar av motionen genom att föreslå bifall till
motionens att-satser 2, 3, 5, 6 och 8. Att-satserna 1 och 7 besvaras till nästa VA-plan.
Att-sats 4 anses besvarad.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag till beslut kan utgöra svar
på motionen.
Arbetsutskottet har i likhet med ledningskontoret föreslagit att tekniska nämnden
förslag kan utgöra svar på motionen.
Till styrelsens sammanträde hade samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motionen
skickats ut.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), att ärendet
skulle återremitteras för att invänta det kommande vattenseminariet och involveras i
VA-planen.

Åke Svensson (S) ställde proposition på om ärendet skulle återremitteras eller avgöras på
dagen sammanträde och fann att ärendet skulle återremitteras.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 263
Au § 248

Motion. Rekrytering till grundläggande militär utbildning (GMU) på
gymnasieskolor
RS 2012/735

- Motion 2012-12-17
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-13, § 9
- Ledningskontoret 2013-08-21, inkl. barnkonsekvensanalys

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Robin Storm (M) har i en motion föreslagit att Försvarsmakten ska få tillträde till
allmänna utrymmen i gymnasieskolor på Gotland, i syfte att rekrytera ungdomar till
Grundläggande militär utbildning, s.k. GMU.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inte ansett det motiverat att
Försvarsmakten, och den grundläggande militära utbildningen (GMU), skulle ha en särställning i förhållande till andra arbetsgivare som vill komma till skolan. Det är också
förvaltningens bedömning att tillträde till skolan är en fråga för professionen och
ansvarig rektor.
Ledningskontoret delar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens syn på motionens
förslag. Däremot välkomnar ledningskontoret att Försvarsmakten, liksom andra aktörer,
tar möjligheten att profilera sig vid t.ex. framtidsdagen samt i direkt dialog med enskilda
gymnasieskolor.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
Yrkande
•

Lena Celion (M) yrkade på att motionen skulle anses besvarad med ledningskontorets
skrivelse och den barnkonsekvensanalys kontoret gjort, av vilken det framkommer att
” Möjligheten till detta finns redan vid anordnade informationsdagar där olika aktörer
kan profilera sig.”

Ordförande ställde proposition på Lena Celions yrkande och fann att det hade avslagits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 264
Au § 249

Motion. Demokrati i skolan
RS 2012/732

- Motion 2012-12-17
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-13, § 8
- Ledningskontoret 2013-06-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom gymnasie och vuxenutbildningsnämndens policy
om politisk medverkan i gymnasieskolan.

•

Regionstyrelsen understryker vikten av att de politiska ungdomsförbunden och de
politiska partierna bereds tillträde till skolorna.

•

Förvaltningschefen för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bjuds in till
regionstyrelsens arbetsutskott för att redogöra för hur så rent praktiskt ska ske.

I en motion från Anna Hrdlicka m.fl. (M) yrkas att den kommunala gymnasieskolan
öppnas för att politiska partier, frivilligorganisationer och ideella föreningar ges möjlighet att informera. I motionen skrivs att ”I dag får vare sig politiska partier, friviligorganisationer eller ideella föreningar informera på skolan”.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt motionssvar anfört att ”Det är
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens uppfattning att ovanstående citat inte har
någon förankring i verkligheten. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
avseende politisk information i skolan tagit policybeslut i GVN § 52 2010-05-06.”.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade att avstyrka motionen och att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till hur aktiviteter inom området
politisk information i skolan skall redovisas för nämnden, samt fick förvaltningen i
uppdrag att komma med förslag till eventuell revidering av nuvarande policy.
Ledningskontoret delar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppfattning att med
hänsyn till tidigare nämndbeslut och befintlig policy avslå motionen.
Ledningskontoret påpekar att Skolverket har gett ut en skrift med titeln Politisk
information i skolan som ”ett stöd för skolorna i det långsiktiga arbetet med att forma
det lokala arbetet där samverkan med partier byggs upp”.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 264 forts.
Au § 249

Hanna Westerén (S) föredrog, på arbetsutskottets sammanträde, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens policy för politisk medverkan i skolan.
Arbetsutskottet har föreslagit att motionen skulle anses besvarad, i den del som berör
politiska partier, med den av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antagna policyn,
samt att regionstyrelsen understryker vikten av att de politiska ungdomsförbunden och
partierna bereds tillträde till skolorna.
Yrkande
•

Hanna Westerén (S) yrkade på ett tillägg att skrivas in i anslutning till att de politiska
partierna bereds tillträde till skolorna: ”Förvaltningschefen för gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen bjuds in till regionstyrelsens arbetsutskott för att
redogöra för hur så rent praktiskt ska ske”.

Ordförande ställde proposition på Hanna Westeréns yrkande och fann att det hade
bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 265
Au § 250

Motion. Modernisering av trafikmiljön med avseende på
miljöhänsyn
RS 2012/733

- Motion 2012-12-17
- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 133
- Ledningskontoret 2013-07-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med tekniska nämndens yttrande och redovisning av
pågående arbete enligt motionens förslag.

I en motion från Robin Storm (M) föreslås att visionsmålet i Vision 2025, om att Gotland
ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor, tas på allvar. Åtgärder
behöver genomföras med avseende på miljöhänsyn i trafiken som förbättrar trafikmiljön
och minskar utsläppen. Rent konkret föreslår han:
- Översyn av stoppskyltar
- Översyn av övergångsställen
- Förbättrad sikt
- Flytt av skyltar för förbättrad sikt.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen anses besvarad med förvaltningens
skrivelse. Nämnden påpekar att i första hand prioriteras trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter och därefter tas hänsyn till miljön och framkomligheten.
Stopplikt införs där det av trafiksäkerhetsskäl inte fungerar med väjningsplikt. Det har
gjorts en översyn och klassning av befintliga övergångsställen och många övergångsställen har också tagits bort. Samma gäller för ljusreglerade övergångsställen. Flera har
tagits bort och det kommer att tas bort fler. Det ljusreglerade övergångsstället på
Endreväg kommer att ersättas med sensorstyrda ”här går man” skyltar som börjar blinka
när någon närmar sig för att passera.
Siktröjning görs varje år. Där sikten inte kan förbättras med röjning, sätts ofta trafikspeglar upp. Exempelvis i korsningen Visborgsgatan och Gutevägen. Skyltning som
försämrar sikten bör alltid omprövas och ändras där så är möjligt. Det pågår ett
kontinuerligt arbete med dessa frågor.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 265 forts.
Au § 250

Trafikverket har fått ta del av motionen och har likartat svar på frågorna.
Arbetsutskottet har i likhet med ledningskontoret föreslagit att motionen anses besvarad
med tekniska nämndens yttrande och redovisning av pågående arbete enligt motionens
förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 266
Au § 251

Medborgarförslag. Digitala lönespecifikationer
RS 2013/544

- Medborgarförslag 2013- Ledningskontoret 2013-06-17

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets redovisning av åtgärder
för övergång till digitala lönespecifikationer.

I ett medborgarförslag från Agneta Enderberg, Kappelshamn, föreslås att det ska vara
möjligt för medarbetare inom Region Gotland att få lönespecifikationen hemskickad i
brev eller att välja bort detta, då många har tillgång till en dator hemma.
Ledningskontoret har gjort bedömningen att medborgarförslaget tillgodoses med den
övergång till digitala lönespecifikationer som kommer att genomföras 2014.
Expedieras:

Förslagsställaren (inkl. ledningskontorets skrivelse)
Fullmäktige

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 267
Au § 252

Ändring av tandvårdstaxan
RS 2013/516

- Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2013-08-20
- Ledningskontoret 2013-08-26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-16, § 358

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslaget till ändrad tandvårdstaxa fastställs att gälla från och med 2013-11-01.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden medges att fortsättningsvis besluta om revidering av
tandvårdstaxan i syfte att uppnå följsamhet med de statligt beslutade referenspriserna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt korrigering av tandvårdstaxan med anledning
av statligt ändrade referenspriser.
Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden ges
befogenhet att fortsättningsvis besluta om revidering av tandvårdstaxan med följsamhet
till de statligt beslutade referenspriserna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat ärendet om tandvårdstaxa, den 16:e
september, och deras förslag till beslut förelåg på regionstyrelsens sammanträde.
Förslaget är i enlighet med nämndens arbetsutskott.
Ledningskontoret tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till ändrad
tandvårdstaxa.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 268
Au § 253

Höjning av taxa för vatten och avlopp (VA-taxa)
RS 2013/490

- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 129
- Ledningskontoret 2013-08-17

Regionstyrelsens beslut
•

Hörande av tekniska nämnden, som facknämnd, ska ske inför beslut i
regionfullmäktige.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

VA-taxan revideras så att anslutningsavgifterna höjs med 10 %, de fasta
brukningsavgifterna höjs med 20 % och de rörliga brukningsavgifterna höjs med
10 %.

•

Den reviderade taxan fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

Tekniska nämnden har begärt att få höja taxan för vatten och avlopp, VA taxan.
Innebärande att anslutningsavgifterna höjs med 5 %, de fasta brukningsavgifterna med
15 % och de rörliga brukningsavgifterna med 13 %. Nämnden begär att taxan ska gälla
från och med den 1 januari 2014.
Ledningskontoret har i yttrande framfört att en höjning av VA-taxan för anslutningsavgifterna med 10 % skulle innebära att det finns åtta (8) kommuner i Sverige som är
dyrare. En höjning av de fasta brukningsavgifterna med 15 procent skulle, ändå,
innebära att drygt 80 procent av Sveriges kommuner är dyrare. Höjning av den rörliga
avgiften med 10 procent skulle innebära att ca 20 kommuner i Sverige är dyrare (alla
enligt taxa år 2012).
Kontoret har bedömt att det finns ett betydande utrymme på driftsbudgeten även vid en
något lägre höjning av taxan. Kontoret anser således, vid en sammantagen bedömning,
att den rörliga brukningsavgiften bör begränsas till högst 10 %. I övrigt tillstyrks
tekniska nämndens förslag avseende höjning av anslutningsavgifter och de fasta
brukningsavgifterna.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 268 forts.
Au § 246

Tekniska nämndens förslag till VA-taxa föredrogs på regionstyrelsens sammanträde av
infrastrukturavdelningens chef Ann-Sofi Lindskog och VA-utvecklare Sten Reutervik,
båda samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yrkande
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade att VA-taxans fast avgifter ska höjas, utöver det som
föreslås ledningskontoret. Höjningen ska vara 10 % för anslutningsavgifter och med
20 % för de fasta avgifterna samt 10 % för de rörliga avgifterna.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Mats-Ola Rödéns
yrkande och fann att Mats-Ola Rödéns yrkande hade bifallits.
Ordförande konstaterade att hörande av facknämnd ska ske inför beslutet i regionfullmäktige.
Expedieras:

Tekniska nämnden för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 269
Au § 254

Begäran om tilläggsanslag för vatten och avlopp, VA, 2013 och
2014
RS 2013/321

- Tekniska nämnden 2013-04-16, § 69
- Ledningskontoret 2013-08-20

Regionstyrelsens beslut
•

Behov om ytterligare 2 miljoner kronor för investeringar 2013 hänvisas till
budgetavstämningen.

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 6,0 miljoner kronor för att täcka
underskott inom VA-verksamheten som uppkommit under 2012. Medel anvisas
genom anslutningsavgifter.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig Mats-Ola Rödén (FP) till förmån för eget yrkande.

Tekniska nämnden har på sitt junisammanträde begärt utökning av investeringsbudgeten, för finansiering av VA, med 15 miljoner kronor för 2013. Varav reinvesteringarna för 2013 bedöms vara 3 miljoner kronor. För 2014 begärs 29,5 miljoner kronor,
varav reinvesteringarna bedöms till 8 miljoner kronor.
Ledningskontoret har i sitt yttrande bedömt att de objekt som avser år 2014 behandlas i
pågående process med Strategisk plan och budget för åren 2014-2018. Objekten 1 och 5
för år 2013 avser, åtminstone delvis driftbudgeten. I dessa fall kan tillräckliga medel
erhållas om beslut tas om reviderad VA-taxa.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag på 6 miljoner kronor medges för att täcka
underskott som uppkommit 2012 genom bland annat utbyggnaden mellan Nisseviken
och Kvarnåkershamn. För övriga objekt avstyrks tilläggsanslag. Dessa objekt föreslås
planeras in när utrymme finns inom ordinarie budgetramar.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 269 forts.
Au § 254

Ärendet föredrogs på regionstyrelsens sammanträde av infrastrukturavdelningens chef
Ann-Sofi Lindskog och VA-utvecklare Sten Reutervik, båda samhällsbyggnadsförvaltningen.
Av föredragningen framkom att tekniska nämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen) är i
behov av ytterligare 2 miljoner kronor för utökning av investeringsbudgeten för
finansiering av VA-verksamhet 2013. För detta begärs tilläggsanslag med motsvarande
summa.
Yrkande
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade att ytterligare 1 miljon kronor, förutom ledningskontorets
förslag om 6 miljoner kronor, skulle anslås till Klintehamns reningsverk.

•

Åke Svensson (S) yrkade att ledningskontorets förslag tillstyrks och att begäran om
ytterligare 2 miljoner kronor i tilläggsanslag hänvisas till budgetavstämningen med
ny skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag med Åke Svenssons tilläggsyrkande och Mats-Ola Rödéns yrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag
med Åke Svenssons tilläggsyrkande vunnit majoritet. Omröstning begärdes och regionstyrelsen
godkände följande proposition . JA för ledningskontorets förslag med Åke Svenssons tilläggsyrkande och NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis
Benzler (V), Bo Björkman (S), Isabel Enström (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica
Sörestedt (S) och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Gahnström (C), Jonas
Niklasson (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Margareta Persson (M) och Stefan Wramner (M).
Regionstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets förslag med Åke Svenssons tilläggsyrkande.
Expedieras:

Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 270
Au § 255

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av skolkök
RS 2013/326

- Tekniska nämnden 2013-04-29, § 78
- Ledningskontoret 2013-08-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4,8 miljoner kronor för anpassning och
ombyggnad av skolkök.

•

Medel anvisas ur regionens Eget kapital.

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 4,8 miljoner kronor för anpassning av
skolkök. Bakgrunden till ombyggnaden av köken är regionstyrelsens beslut om att maten
ska tillagas lokalt. Serviceförvaltningen har, i enlighet med fattade beslut, genomfört
ombyggnader av skolkök, Några ombyggnader pågår och en del är ännu inte påbörjade.
För dessa verksamhetsanpassningar har 6 miljoner kronor överförts till samhällsbyggnadsförvaltningen inom tekniska nämnden. Prognosen för att genomföra verksamhetsanpassningarna är nu 10,8 miljoner kronor, vilket medför att det fattas 4,8 miljoner
kronor.
Orsakerna, som redovisas av tekniska nämnden, är flera till att kostnadsökningarna är
högre än 2011 års investeringsbudget.
−

Den ursprungliga kostnadsuppskattningen är från 2010 och priserna har ökat sedan
dess.

−

I äskandet till investeringsbudget föll en viktig post bort, nämligen byggherreomkostnaderna, vilka kan beräknas till ca 40 %. Det gör på 6 miljoner kronor så
mycket som 2,4 miljoner kronor.

−

Väskindeskolans kök byggs, dessutom, om för ett större antal portioner än vad som
fanns i den ursprungliga kostnadsuppskattningen. Kostnaderna har här ökat från 3,2
miljoner kronor till 7,0 miljoner kronor.

Tekniska nämnden konstaterar att även på de andra projekten har det tillkommit
åtgärder som inte fanns med i den ursprungliga kostnadsuppskattningen. Exempelvis
fettavskiljare på Kabyssen, kraftigare elanslutningar på Lyckåkerskolan och Fårösundsskolan. Den ökade kapitalkostnaden betalas av serviceförvaltningen genom en höjd
internhyra.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 270 forts.
Au § 255

Ledningskontoret har tillstyrkt begäran om tilläggsanslag med hänsyn till de redovisade
orsakerna.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret, tillstyrkt begäran.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 271
Au § 256

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2013
RS 2013/507

- Ledningskontoret 2013-08-16

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader ökas respektive minskas med totalt
8 281 000 kronor.

•

Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 8 281 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital .

•

Serviceförvaltningen medges göra smärre förändringar av kapitalkostnaderna
föranledda av investeringar som aktiveras under innevarande år.

Ledningskontoret har föreslagit att kapitalkostnaderna, det vill säga avskrivningar och
internränta, ska justeras till 2013 års nivå i budgeten. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för avskrivningar och internränta ökas respektive minskas. Totalt sett innebär detta att tilläggsanslag begärs med 8 281 000 kronor, och att det budgeterade resultatet minskas med
motsvarande belopp.
De enheter som är resultatenheter kompenseras inte för förändringar av kapitalkostnader.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret tillstyrkt förslaget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 272
Au § 257

Begäran om omdisponering av medel för anläggning av
Resecentrum Gotland
RS 2013/442

- Tekniska nämnden 2013 -05-29, § 113
- Ledningskontoret 2013-08-14

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden medges omdisponera medel för täckande av investeringsutgifter
för anläggning av Resecentrum Gotland.

•

Omdisponering sker i 2013 års investeringsbudget med 2 036 000 kronor från
projekt 12051 Visborg infrastruktur till projekt 10600 Resecentrum Gotland.

Tekniska nämnden har begärt att få omdisponera medel med 2 036 000 kronor för
täckande av investeringsutgift för anläggning av Resecentrum Gotland.
I kvarvarande investeringsbudget för år 2013, avseende Resecentrum, finns det
29 814 000 kronor. För att kunna slutföra investeringar erfordras totalt 31 850 00, vilket
innebär att det saknas 2 036 000 kronor i budget.
Resecentrum syftar till att göra Gotland tillgängligare för alla resenärer. Projektet ska
leda till att förutsättningarna för att effektivt och hållbart kunna resa och transportera till
och från Gotland förbättras. Detta gör det särskilt viktigt att hamnarna och hamnområdena i Visby, Oskarshamn och Nynäshamn fungerar väl. Viktiga funktioner är även
en god intermodalitet (möjligheterna att växla mellan olika trafikslag) och en stark
attraktionskraft. Resecentrum ska alltså ses som en funktion, att underlätta hela resan
eller transporten, oavsett plats. Beslut om investeringar för uppförande av Resecentrum
fattades av dåvarande kommunfullmäktige år 2010. Den totala investeringsutgiften för
Resecentrum är beräknad till ca 79 miljoner kronor.
Ledningskontoret har tillstyrkt omfördelning i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret tillstyrkt förslaget.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 273
Au § 258

Styrkort. Serviceförvaltningen 2014 - 2015
RS 2013/519 (SF 2013/121)

- Serviceförvaltningen 2013-08-22

Regionstyrelsens beslut
•

Styrkort för serviceförvaltningen perioden 2014 – 2015 godkänns.

Serviceförvaltningens förslag, till styrkort för perioden 2014 -2015, har överlämnats till
regionstyrelsen för godkännande. Förslaget innefattar vissa förändrade styrtal i förhållande till styrkortet för år 2013. Förändringarna syftar till att öka mätbarheten och
därmed förbättra styrningen.
På regionstyrelsens sammanträde informerade regiondirektören Per Lindskog, under
denna punkt, om nyckeltalsindex (NKI) och svårigheten med ett regionövergripande
NKI. Informationen gavs med anledning av tidigare ställd fråga i arbetsutskottet.
Frågeställningen om principen för NKI återkommer.
Expedieras:

Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-09-03

Rs § 274
Au § 259

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och
sysselsättning, 2014–2020, för Småland och öarna
RS 2013/345

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15, § 224
- Ledningskontoret 2013-08-26
- Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning,
Småland och öarna 2014-2020, 2013-09-17

Regionstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden
Småland och öarna antas (version 17 sep).

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att medverka i slutprocessen för programmets
fastställande.

Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
ERUF, avseende Småland och öarna och programperioden 2014–2020 har utarbetats.
För programskrivningen av ERUF har en politisk grupp bestående av två representanter
från vardera region som finns respresenterade i ERUF området Småland och öarna
funnits. Regiondirektörerna från området har under hösten och våren haft möten kring
utformningen av programmet och själva programskrivningen har skett i Region Kalmar
och underlag har hämtats från övriga regioner.
Ledningskontoret bedömer att det programförslag som nu föreligger överensstämmer
väl med de insatser som kan medverka till tillväxt och sysselsättning för Gotland.
På regionstyrelsens sammanträde delades det ut ett reviderat, program för de regionala
strukturfonderna. Det nationella programmet är klart inom den närmaste tiden.
Vissa av de på arbetsutskottet förslagna förändringarna har inarbetats i förslaget och
vissa inte. Ledamoten redogjorde för detta och programprocessen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19

RS § 275

Tidplan. Länsplan för regional infrastruktur 2014-2025
RS 2013/411

- Remiss regional infrastrukturplan 2014-2025, 2013-06-13
- Ledningskontoret 2013-09-04

Regionstyrelsens beslut
•

Tidplan för regional transportinfrastruktur godkänns.

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2014 – 2025. Länsplanerna ska vara
inlämnade till Näringsdepartementet senast den 16 december, då de ska vara remitterade
och sammanställda. Därefter kommer regeringen att analysera länens förslag till åtgärder
och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan (Gotlands
preliminära ram är ca 18 miljoner kronor per år). Senast två månader efter regeringens
beslut om ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Region Gotlands förslag till länsplan avses sändas på remiss under tiden 23 september
till 8 november. Remissen kommer att sändas till näringslivs- och intresseorganisationer,
statliga myndigheter, utvecklingsgrupper och nämnder. Därefter planeras ärendet att
behandlas i regionstyrelsens arbetsutskott den 28 november och i regionstyrelsen den
11 december.
Information om detta förfarande har tidigare getts av regiondirektören på arbetsutskottet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19

RS § 276

Förslag till ändrad valdistriktsindelning, Visby
RS 2013/545

- Valnämnden 2013-09-03, § 4
- Valnämnden 2013-09-09, missiv

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
•

Valnämndens förslag till ändrad valdistriktsindelning i Visby i enlighet med bifogad
karta godkänns.

Valnämnden har beslutat föreslå regionfullmäktige vissa ändringar av valdistriktsindelningen i Visby. Två nya distrikt bildas, det ena får namnet Visby Galgberget Snäck
och det andra får namnet Visby Söder.
Valnämndens förslag till indelning av valdistrikten i Visby innebär att Visby Norr delas i
tre delar. En del som läggs samman med Visby Östra vi/Skarphäll och denna
namnändras till Visby Skarphäll/Östra Vi, en del som ges benämningen Visby
Galgberget/Snäck och en kvarvarande del som behåller namnet Visby Norr. Förslaget i
denna del innebär en jämnare fördelning av antalet röstberättigade i valdistrikten.
Valnämnden föreslår även att nuvarande valdistrikt Visby Söder/Östra Vi delas, och att
Visby Söder utgör eget valdistrikt. Resterande del namnändras till Visby A7/Östra Vi.
Genom detta bedöms att inget valdistrikt blir för stort.
Ledningskontoret kommer inför regionfullmäktige att komplettera ärendet med
tjänsteskrivelse som närmare beskriver den nya indelningen i valdistrikt.
Regionfullmäktiges beslut i denna fråga ska fastställas av länsstyrelsen senast den 1
december året före val.
ANM. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 – 2 000 röstberättigade, om inte särskilda skäl
föreligger. På förlag av regionfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i
valdistrikt. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december före
det år då beslutet ska tillämpas första gången.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19

RS § 277

Beslut om exploateringsavtal, Telefonen 4, inkl tilläggsavtal
RS 2013/398

- Ledningskontoret 2013-09-11, med exploateringsavtal och tilläggsavtal

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till exploateringsavtal och tilläggsavtal med Gotland Investment
AB, för fastigheten Visby Telefonen 4 godkänns.

•

Frågan om hur ett säkrande av åtagande ska göras återförs till regionstyrelsen i
samband med samtal om företagsklimat och näringslivsutveckling.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig Mats-Ola Rödén (FP) till förmån för eget yrkande.

Med anledning av ansökan om vissa ändringar av detaljplan för fastigheten Visby
Telefonen 4 har ledningskontoret upprättat nytt förslag till exploateringsavtal och
tilläggsavtal till exploateringsavtalet. De föreslagna ändringarna i detaljplanen innebär att
vissa planmässiga begränsningar i fastighetens användning tas bort.
I exploateringsavtalet regleras kostnader och åtaganden för exploatören, främst
avseende byggande av cirkulationsplats. Som säkerhet för åtagandena ska exploatören
ställa säkerhet för dessa kostnader i form av en bankgaranti.
Yrkande
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade att tilläggsavtalet ska återtas.

•

Åke Svensson (S) yrkade bifall till ledningskontorets förslag och att frågan om säkrande
av åtagande ska återföras till regionstyrelsen i samband med samtal om företagsklimat
och näringslivsutveckling.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag med tilläggsyrkande från
Åke Svensson och Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att ledningskontorets förslag
med tilläggsyrkande från Åke Svensson hade vunnit bifall.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19

RS § 278

Anmälningsärenden
Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Förhandlingsprotokoll
−

Protokoll från förhandling 2013-06-18 med Ledarna, om Veckovila enligt 14 §
Arbetstidslagen i vissa fall.

Regiondirektörens beslut
−

Medel för särskilda kommunikationsinsatser i samband med Förenkla – Helt enkelt,
2013-08-30.

−

Beslutsattestant för ledningskontoret, 2013-09-17, revidering

Serveringstillstånd
−

Av regionråden Stefaan De Maecker (MP), Hanna Westerén (S) och alkoholhandläggarna
fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen, 2013-06-14--2013-09-11.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19

RS § 279

Information
Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

•

Plan- och bostadskommitténs protokoll 2013-09-03.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19

RS § 280

Val. Ny ledamot i näringslivsrådet
RS 2013/33

Regionstyrelsens beslut
•

Till ny ledamot i näringslivsrådet utses Eva Nypelius (C).

Ordföranden Åke Svensson (S) föreslår att ny ledamot från oppositionen väljs in i
näringslivsrådet. På förslag är Eva Nypelius (C).
Expedieras:

Eva Nypelius
Ledningskontoret Kansli Valregistret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19

RS § 281

Regiondirektörens information. Färjetrafik och Visby hamn
RS 2013/417

Informerades om att regiondirektören avser att gör en hemställan till Trafikverket med
hänvisning till gällande avtal. Trafikverket uppmanas att se till att flera aktörer kan
utnyttja Visby hamn för färjetrafik.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-09-19

RS § 282

Frågor
−

Lena Celion (M) ställde fråga om vad som händer på Lövsta. Regiondirektören gav en
lägesbeskrivning av projektet: avsatta medel, fokus på projektledare och bildande av
styrgrupp.

−

Lena Celion (M) ställde fråga om inbjudan till företagardagen och deltagande från
oppositionen. Stefan Wramner (M) framförde även önskemål om att alla ledamöter,
mot ersättning, skulle få möjlighet att få gå på företagardagen. Ordföranden svarade
att han tar med sig frågan och återkommer.

−

Lena Celion (M) ställde fråga om förlängd remisstid för Nordkalkärendet. Ordförande
och regiondirektören svarade på frågan.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 19 september 2013, § 279
Remiss. PM Kommunal medfinansiering av
Europeisk forskningsinfrastruktur inom Erickonsortier (Ds 2013:54)
I promemorian föreslås att det införs en kompetensvidgande bestämmelse i lagen om vissa kommunala
befogenheter som möjliggör för kommuner och landsting
at lämna bidrag till inrättande och drift av forskningsinfrastruktur vid konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier). Promemorian innehåller
även förslag om ändring i lagen om kommunal redovisning så att sådana bidrag kan tas upp i balansräkningen eller redovisas om kostnad i resultaträkningen. Region Gotland avstår att yttra sig över
denna remiss.
Finansdepartementet 2013-09-02

Översyn av det generella biotopskyddet
(rapport 2013:10 från Jordbruksverket)

Lagakraftintyg
Lagakraftintyg för detaljplan för kv
Adjutanten, del av Visby Artilleriet 1:33
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-07-20

Lagakraftintyg för detaljplan för Stenkyrka
Sorby 1:8
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-08-07

Utomstående
Avsiktsförklaring Uppsala universitet och
Region Gotland
Avsiktsförklaringen som beslutades av regionstyrelsen i
juni har nu undertecknats av båda parter.
Uppsala universitet – Region Gotland 2013-09-06

Yttrande över Översyn av det generella biotopskyddet
kommer inte att lämnas, av tidsmässiga skäl.
Landsbygdsdepartementet 2013-06-25

Remiss. Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014-2025
Yttrande över denna remiss kommer inte att lämnas, av
tidsmässiga skäl .
Regionförbundet Sörmland 2013-06-11

Cirkulär
Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen
Sveriges kommuner och landsting informerar om att den
1 september 2013 införs en rad förändringar i lag och
förordning gällande arbetslöshetsförsäkringen. I stort
innebär förändringarna att påföljderna för den som inte
följer reglerna blir fler, men över lag mildare.
SKL Cirkulär 13:43

Ansvarsfördelning mellan kommun och
landsting när det gäller insatser för barn och
ungdomar med psykisk funktionsnedsättning
Observera; i bilagan på sidorna 2-7 finns ”vårat”
BarnSam beskrivet.
SKL Cirkulär 13:44

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr RS 2013/513

Region Gotland
Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissyttrande

1 (3)

Bilaga § 255

Datum 19 augusti 2013

Trafikverket
781 89 Borlänge

Remiss av Trafikverkets förstudie Fast förbindelse Fårö
Trafikverket har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på förstudien Fast förbindelse Fårö.
Synpunkter

Synpunkter lämnas här på förstudiens övergripande inriktning och överensstämmelse med Region Gotlands pågående översiktliga fysiska planering.
Ett av regionens övergripande mål är en ökning av befolkningen. Landsbygden
ska fungera som en kreativ miljö för företagare, boende och turism. Oavsett
var man bor på Gotland ska tillgång till affärer, service, kultur och upplevelser
finnas inom rimligt avstånd. Det är också viktigt att den inomregionala balansen kan bibehållas.
Genom Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland, som antogs av fullmäktige 2010, finns strategin/riktlinjen att regionen är positiv till att färjetrafiken
mellan Fårösunds samhälle och Broa på Fårö ersätts med en fast förbindelse.
Bakgrunden är ambitionen att dels förbättra förutsättningarna för fastboendet
på Fårö, dels att stärka det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden
både på Fårö och i Fårösund. Fårösunds samhälle ska vara och upplevas som
Fårös naturliga tätort. Mycket talar, enligt översiktsplanen, därför för att de
naturliga förbindelsepunkterna för en fast förbindelse är i närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och Broa på Fårösidan.
Arbete med en fördjupad översiktsplan för Fårö pågår, under våren har utställningen genomförts och planens beräknas behandlas av regionfullmäktige i slutet av året. Utställningsförslaget utvecklar de övergripande målen i det regionala utvecklingsprogrammet, främst om hållbar utveckling och befolkningsökning, och inriktningen i Bygg Gotland. FÖP-arbetets viktigaste utgångspunkt
är att hitta möjligheter till att bryta den negativa trenden med minskad befolk-
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ning och minskat serviceunderlag. För att motverka denna negativa utveckling
poängterar planen bland annat vikten av en förbättrad infrastruktur med bättre
kommunikationer. En fast förbindelse ses som en central framgångsfaktor för
utvecklingsplaneringen på Fårö. Samtidigt måste hänsyn tas till många andra
aspekter, som t.ex. natur- och kulturvärden. I utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen är riktlinjerna:
- Regionen förordar en fast förbindelse mellan Fårö och huvudön som
bör ansluta i närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och vid Broa på Fårösidan.
- Funktionsmässigt ska den fasta förbindelsen ha kapacitet att klara både
biltrafik och cykel- och gångtrafik.
Sammantaget är regionens uppfattning att det är mycket viktigt att gå vidare i
planeringsprocessen med att fortsatt utreda en fast förbindelse till Fårö. Grunden för den ståndpunkten finns i regionens översiktsplan Bygg Gotland och
inom det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Fårö.
Trafikverkets inledande funktionsanalys ger en nulägesbeskrivning av trafiksituationen idag – kraftiga variationer i tillgängligheten med stora årstidsvariationer och långa köer under sommarmånaderna. Färjeförbindelsen ses ur ett tillgänglighetsperspektiv som en begränsning för Fårö, genom tillgången till service och som hinder för att vilja flytta till Fårö. Trafikverkets bedömning av situationen överensstämmer väl med regionens och är grunden för de mål och
strategier som finns för utvecklingsplaneringen.
Även projektets mål (Att åstadkomma ett trafiksystem med god tillgänglighet.
Trafiksystemet ska även stödja ett effektivt, säkert och miljömässigt hållbart
resande från och till Fårö. Detta ska uppnås på ett för miljön hållbart sätt och
vara anpassat till pågående och planerad markanvändning.) och delmålen inom
tillgänglighet, regional utveckling, säkerhet och trygghet, miljö och markanvändning, ligger helt i linje med regionens uppfattning. Dock är det under rubriken regional utveckling och när ämnet vidarearbetas viktigt att näringslivsutvecklingen på Fårö blir en tydligare del, att se till förutsättningar som kan underlätta för att starta och utveckla företag och verksamheter på Fårö.
Med utgångspunkt i funktionsanalysen och målen presenteras i förstudien olika
tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen, de utgör också underlaget inför valet
av vilka punkter Trafikverket vill gå vidare med.
Som steg 1 åtgärder tar förstudien upp lokalisering av nya verksamheter, bredbandsutbyggnad, utökad bemanning på räddningshelikoptrar och utökad kollektivtrafik. Steg 2 åtgärder är digital skyltning och utökad turtäthet med befintliga färjor. Inom steg 3 tas förändrad färjedrift upp, att genom modernisering
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av färjeläget och färjorna öka tillgängligheten. Större delen av förslagen är enligt regionens uppfattning viktiga att se närmare på, framför allt som en kombination av olika åtgärder. Då en fast förbindelse är ett projekt på relativt lång
sikt är inledningsvis en ökad turtäthet i färjetrafiken en lösning.
Som steg 4 åtgärder har Trafikverket sett på tre olika lokaliseringsalternativ för
en fast förbindelse och olika typer av förbindelser. Enligt Trafikverket är Läge
1; Fårösund – Broa, det enda läget som är förenligt med projektmålen. Båda
broalternativen (fast eller öppningsbar) har en hög lönsamhet enligt kostnadsuppskattningen. Trafikverkets föreslagna läge är också det läge som anges i
regionens översiktsplan, liksom i förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö.
Enligt regionens uppfattning är det det läget som fortsatt ska utredas vidare.

Åke Svensson
ordförande
Per Lindskog
regiondirektör
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Bilaga § 256

Datum 19 september 2013

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014 - 2025
Diarienummer (N2013/2942/TE)

Trafikverket har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på förslaget
till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025.
Synpunkter

I förslaget till nationell plan finns få insatser som direkt berör Gotland. Givetvis gynnas av Gotland av insatser som genomförs i andra regioner, särskilt där
Gotland har sina fastlandsanknytningar, men åtgärder och insatser som kan
säkra och utveckla tillgängligheten till Gotland är också nödvändiga. Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och färjetrafiken är avgörande
för öns utveckling och tillväxt. En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till fastlandstrafiken bl.a. kunna
medföra att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående regionförstoringen Gotland kommer "närmare" fastlandet och skulle i högre grad kunna ta del av
och bidra till utveckling och tillväxt.
En viktig förutsättning är här att trafiken till och från Gotland ingår och ses
som en del i den nationella infrastrukturen. Färjetrafiken är det enda alternativet för godstransporter och för större delen av de resande till och från Gotland. Det är Gotlands landsväg till fastlandet och måste ses som en del i den
nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Denna synpunkt har
vid många tillfällen tidigare framförts, t.ex. i samband med den nationella infrastrukturplaneringen.
Synsättet har ett starkt stöd genom Trafikanalys rapport Användning och
styrning av anslaget till trafikavtal, Rapport 2012:5, som gjorts på regeringens
uppdrag. Trafikanalys föreslår att Gotlandstrafiken ”bör ses som en ersättning
för en fast förbindelse och metodmässigt hanteras som andra infrastrukturfrå-
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gor”. Man menar att färjetrafiken ger möjlighet att resa med bil och är förutsättningen för effektiva godstransporter. Trafikanalys anser att Gotlandstrafiken bör ”behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, i den meningen att Gotlandstrafiken fungerar som en ersättning för en
broförbindelse”. Som en konsekvens föreslår man att anslaget flyttas från upphandlad trafik, för att hanteras mer som andra infrastrukturfrågor. Man föreslår
att anslaget förs över till anslaget 1.1 Väghållning, då anslaget också är betydligt
större och skulle kunna hantera eventuella kostnadsförändringar i Gotlandstrafiken.
Inom Trafikverket pågår arbetet med upphandlingen av färjetrafiken mellan
Gotland och fastlandet för den trafikperiod som startar 2017. Förfrågningsunderlaget möjliggör inte en Gotlandstrafik som medför förbättringar för medborgare och näringsliv och som bidrar till regional utveckling, snarast ses Gotlandstrafiken som ett kostnadsproblem. Sambandet och helhetssynen på samhällsutveckling och trafiksystem, är inte tillräckligt belyst.
I samhället i stort eftersträvas kortare res- och transporttider. Även till och
från Gotland måste det vara möjligt med snabba överfarter året runt. Det
medger inte Trafikverkets förfrågningsunderlag. Snabba överfarter är förutsättningen för att upprätthålla tillgängligheten till Gotland. Hastigheten styr
turtätheten, avgångs- och ankomsttiderna och kapaciteten. Det ger förutsättningarna för godstransporterna till och från Gotland. En hög hastighet är nödvändig för en så stor produktion som möjligt på Gotland och för passning till
de nationella logistiksystemen. För personresandet är snabba hastigheter särskilt viktigt för rimliga ankomst- och avgångstider, för att göra det möjligt med
dagsresor och för kapaciteten. De negativa miljökonsekvenser trafiken kan
medföra måste så långt möjligt uppvägas. Möjligheten att använda miljövänliga
bränslen och material måste påskyndas. Hänsyn till teknikutveckling måste
kunna tas inom upphandlingen.
Sammantaget måste utrymme finnas för en Gotlandstrafik som utgår från Gotlands behov och som kan bidra till att utveckla det gotländska näringslivet och
samhället.

Tillgängligheten till Fårö togs upp i remissvaret på förslaget till nationell
plan 2010 – 2021. För att gynna utvecklingen på Fårö föreslogs att förutsättningarna för en fast förbindelse till Fårö skulle utredas. Inom ramen för Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2010 – 2021 har Trafikverket
tagit fram förstudien Fast förbindelse Fårö. I nuläget, inför Trafikverkets ställningstagande om fortsättning har bl.a. Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter.
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Förstudien har bl.a. tagit fram tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Flera
av dessa är intressanta att vidare utreda och att kombinera på kort eller lång
sikt. I fråga om fast förbindelse visar de båda broalternativen en hög lönsamhet
enligt kostnadsuppskattningen. Trafikverkets föreslagna läge är också det läge
som anges i regionens översiktsplan, liksom i förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö. Sammantaget är regionens uppfattning att det är mycket viktigt
att gå vidare i planeringsprocessen med att fortsatt utreda en fast förbindelse
till Fårö. En fast förbindelse se som en central framgångsfaktor för utvecklingsplaneringen på Fårö. Grunden för den ståndpunkten är att kunna förbättra
förutsättningarna för fastboende på Fårö, stärka det lokala näringslivet och den
lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.
För att möjliggöra för större fartyg att anlöpa Klintehamns hamn och för att
renodla gods- och persontrafiken ingår i förslaget till nationell plan muddring
av farleden i Klintehamn som ett exempel på åtgärder under planeringsperioden.
För att renodla och utveckla verksamheterna i Gotlands hamnar, för att stärka
besöksnäringens utveckling i Visby och för att förbättra tillgängligheten i Visby
hamnområde drivs projektet Resecentrum. Projektet finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland. Projektet
planeras vara avslutat 2013. För Klintehamns hamns del har inom projektet
kajplan och kaj färdigställts. Därutöver har muddring vid den nya kajen genomförts. Ytterligare insatser måste dock genomföras i Klintehamn, främst
breddning och fördjupning av inseglingsrännan samt muddring för vändplats
och vid kaj för att nytt tonnage skall kunna använda hamnen.
Hamnarna är en mycket viktig del av infrastrukturen för många av de stora
näringarna på Gotland. Det är därför mycket positivt att Klintehamns hamn
tas upp i förslaget. Det är dock viktigt att bl.a. innehåll och tidsaspekten i det
fortsatta arbetet inom kort kan tydliggöras. För att få investeringarna så optimala som möjligt bör arbetena ske utifrån en mellan Trafikverket och Region
Gotland gemensam tidsplan. Målet bör vara att hamnområdet och inseglingsrännan är klara samtidigt.
Åke Svensson
ordförande
Per Lindskog
regiondirektör
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Bilaga § 257

Yttrande
Ert dnr M2013/1659/Nm

Miljödepartementet

Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig om Miljömålsberedningens
delbetänkande Långsiktigt Hållbar Markanvändning, del l, SOU 2013:43.

Betänkandets huvudsyfte, att skapa en övergripande statlig
markanvändningsstrategi för att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen,
är ytterst angeläget. Genom det lagstadgade kommunala uppdraget med
översiktsplaneringen finns många beröringspunkter mellan betänkandet och
det lokala perspektivet. Region Gotland konstaterade dock att förslagen inte i
tillräckligt hög grad berör det kommunala perspektivet på den detaljnivå som
krävs för att Regionen ska kunna framföra relevanta synpunkter.
Att betänkandet tar fasta på den kritik som bland annat framförts av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kring att de statliga intressena i
planprocessen inte är samordnade, är bra. Myndigheternas arbete med att utse
och beskriva riksintressen har brister när det gäller samordning och
gemensamma riktlinjer. Att Gotland har en mycket svår problematik med just
detta på norra delen av ön torde vara välbekant.
Region Gotland kommer att invänta delbetänkande två, som dels är aviserat
att behandla hur styrningen av markanvändningen kan utvecklas, dels kommer
att ta upp jordbruksmarkens användning. Det förra området förutsätts på ett
mer direkt sätt beröra den kommunala planprocessen, och det senare området
är mer relevant att kommentera med tanke på att jordbruket är en basnäring på
Gotland.
Region Gotland konstaterar avslutningsvis att den mest irreversibla formen
av markanvändning – mineralutvinning i allmänhet och med hjälp av dagbrott i
synnerhet – över huvudtaget inte berörs i betänkandet, och inte heller är
aviserat att beröras i nästa betänkande. Region Gotland efterlyser att
miljömålsberedningen i sin tur föreslår regeringen att bättre integrera arbetet
mellan departementen och involvera även näringsdepartementet i tankarna på
en långsiktigt hållbar markanvändning. Eftersom vare sig kommuner eller
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markägare har vetorätt i samband med exploatering av mineral ligger hela
ansvaret för en långsiktigt hållbar markanvändning inom detta område på
staten. Exploatering enligt miljöbalken är något annorlunda, men som
betänkandet konstaterar behöver vi utveckla en bättre helhetssyn på
landskapets värden och en hållbar markförvaltning. Region Gotland bedömer
att förutsättningar för en sådan helhetssyn skulle öka om även de som närmast
berörda – landskapets innevånare – blir en del i den processen på allvar och
inte enbart föremål för ökade informationsinsatser.

Regionstyrelsen

Åke Svensson
ordförande

Per Lindskog
tf. regiondirektör

Ärendenr RS 2013/454

LEDNINGSKONTORET

Handlingstyp Remissvar

Bo Magnusson
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Bilaga § 258

Datum 19 september 2013

Försvarsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remiss: Departementsskrivelse angående kompletterande bestämmelser
till EUförordning om sprängämnesprekursorer

Svaret är samordnat av ledningskontoret med deltagande från
samhällsbyggnadsförvaltningen räddningstjänst och beslutat av regionstyrelsen.
Region Gotlands synpunkter på utredningens överväganden och förslag

Region Gotland delar bedömningen att de kompletterande lagbestämmelser
som behövs med anledning av EU-förordningen om sprängämnesprekursorer
ska samlas i särskild lagstiftning istället för att införlivas i Lagen om skydd mot
olyckor(LSO) eller Lagen om brandfarlig och explosiv vara(LBE). Vi delar
också bedömningen att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
och inte kommunerna, skall vara tillståndsmyndighet.
Region Gotland delar inte utredningens bedömning angående ett
tillståndssystem (istället för ett registreringssystem) för enskilda
personer avseende väteperoxid, nitrometan och salpetersyra, dock ej i
koncentrationer utöver de beskrivna i bilaga I till förordningen. Nackdelar med
ett tillståndssystem i form av en ökad administrativ belastning och även
kostnad för myndigheter, enskilda personer och ekonomiska aktörer kan inte
anses rimliga i förhållande till nyttan och i förhållande till hur många brott som
faktiskt har begåtts med användande av sprängämnesprekursorer, detta i
synnerhet som ett registersystem för väteperoxid och salpetersyra redan finns i
Sverige enligt 10 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och
biotekniska organismer. Den ursprungliga EU-förordningen uttalar dessutom
tydligt att "Väteperoxid, nitrometan och salpetersyra används av enskilda
personer i stor omfattning för legitima ändamål. Medlemsstaterna bör därför
ha möjlighet att föreskriva att dessa ämnen ska vara tillgängliga inom vissa
koncentrationsintervall genom att tillämpa ett registreringssystem enligt denna
förordning, i stället för ett tillståndssystem."
Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Per Lindskog
Tf Regiondirektör
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